
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA OSCS PARA A REALIZAÇÃO DOS PERCURSOS
(IN)FORMATIVOS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA PARA COLABORAÇÃO
Chamamento Público para OSCs para a Realização dos Percursos (In)Formativos

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Termo de Referência visa a orientar as instituições candidatas a elaborar suas estratégias

de realização com base nos parâmetros estabelecidos pela Secretaria da Cultura do Estado

do Ceará (Secult/CE) para o edital de Chamamento Público de Entidade Privada Sem
Fins Lucrativos para a realização dos PERCURSOS (IN)FORMATIVOS, cujas ações

serão realizadas no estado do Ceará, a partir da data de assinatura do termo de

colaboração financeira. A instituição selecionada pela Secult ficará responsável pela

realização dos PERCURSOS (IN)FORMATIVOS, garantindo a contratação de serviços e a

execução das atividades previstas no âmbito deste edital, atendendo aos itens previstos

neste Termo de Referência, conforme especificações relacionadas a seguir.

2. OBJETIVOS

Os objetivos dos Percursos (In)Formativos são:

● Auxiliar a SECULT na elaboração e execução das políticas afirmativas;

● Possibilitar maior entendimento e formação nos temas abordados nos Percursos

(In)formativos, tanto para as equipes da Secretaria da Cultura, como para a

sociedade civil;

● Propiciar melhor atendimento das demandas deste público e acesso às políticas de

cultura;

● Promover a produção e difusão de conhecimento gerado localmente sobre o campo

artístico-cultural.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os Percursos (In)Formativos são compostos por 03 (três) ações principais:



3.1. Realização do III Seminário Cultura do Acesso;

III Seminário Cultura do Acesso é um processo para apresentar ideias e discutir

informações que ajudem a pensar e elaborar políticas públicas estruturais de acessibilidade

no âmbito da Cultura na SECULT. Escutar, pesquisar, estudar, debater é, portanto, um

princípio fundamental para esta jornada. A temática proposta para este 3º Seminário é

“Acessibilidade e Cultura - Entre o Direito e o Acesso” e sua programação foi inspirada,

discutida e esboçada com os membros do Grupo de Trabalho de Acessibilidade Cultural da

Secult, que devem também coordenar em consenso com a Coordenadoria de Artes e

Cidadania Cultural - CODAC as atividades do Seminário, juntamente com a organização da

sociedade civil - OSC selecionada.

De quais informações e pontos de vistas precisamos para elaborar essa política?

Para quem e com quem buscaremos essas informações? Seja para o corpo institucional da

SECULT e parceiros, seja para a classe cultural como um todo, exercitamos o fazer em

conjunto, buscamos a desconstrução de preconceitos e o entendimento do que seja de fato

esse marcador social. Diante disso e na urgência de avançarmos é essencial montar esse

Percurso (In)Formativo para o tema.

Alguns debates são essenciais e o Seminário propõe-se a ser estendido. No

primeiro momento abrir debates gerais com especialistas, com palestras seminais, trazendo

profissionais com e sem deficiência que são referências nos temas e que podem ampliar

nossa visão. Em 05 (cinco) palestras devem ser abordados temas macros que sejam

fundamentais para nortear as ações da SECULT, em sintonia com a Rede de

Equipamentos, e demais ações promovidas por outros entes e sociedade civil organizada:

acessibilidade estética, atitudinal, comunicacional, estrutural/arquitetônica, planejamento de

práticas acessíveis e inclusivas.

No segundo momento, a partir das discussões em mesas, painéis, oficinas e

grupos de trabalho, deve-se continuar a abordagem da acessibilidade como processo

criativo, possibilitando que produtores culturais e artistas possam trocar ideias, conhecer

experiências artísticas relevantes, entender as práticas possíveis e viáveis na implantação

de seus projetos.



E não menos importante e urgente, é necessário discutir qual o papel dos

equipamentos culturais nesse processo. Como acolher e motivar o público da pessoa com

deficiência em suas várias características e situações? Como avançar no acolhimento e

aproximação com instituições, que trabalham com e para pessoas com deficiência? Como

integrar esse processo de arte, cultura e acessibilidade? Para isso é proposto os Grupos
de Trabalho focados na Rede de Equipamentos da SECULT, sendo estes divididos em

Museus, Bibliotecas e Centros Culturais/ Teatros.

O III Seminário  Cultura do Acesso se ancora em três eixos:

a) Sensibilização e alinhamento (palestras introdutórias sobre temas  seminais);

b) Acessibilidade cultural e estética;(mesas, oficinas, painéis)

c) Aproximação e acolhimento (GTs internos com a Rede de Equipamentos).

O Seminário deve ter formato híbrido (presencial e online), facilitando a participação

de convidados de outros estados e municípios. Deve contar ainda com uma estrutura de

mediadores e equipe técnica para sua realização, além de equipe de comunicação e corpo

técnico de produtores.

O Seminário está estruturado nas seguintes atividades:

- Palestras e oficinas

- Mesas e Painéis

- Grupos de trabalho com a Rede de Equipamento

Podendo ocorrer em intervalos semanais ou quinzenais no período de até 02 (dois)

meses.

A programação do Seminário será realizada em parceria com a Coordenadoria de

Artes e Cidadania Cultural da SECULT, com o GT de Acessibilidade Cultural, juntamente

com a instituição selecionada neste certame, que chamaremos de grupo gestor. É

imprescindível que haja uma coordenação pedagógica em acessibilidade que seja

referência no tema,  indicada em consenso  com o grupo gestor .



QUADRO  DESCRITIVO DAS ATIVIDADES (PRODUTOS)

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE

01

Palestra
Tema: Acessibilidade e Direitos Humanos;
A proposta da palestra é refletir sobre os conceitos
biomédico e o social da deficiência, na perspectiva
de que a estrutura social é produtora dessa
condição de opressão. Além de promover o
debate de forma transversal com outros campos
sociais com direitos humanos.
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

02

Palestra
Tema: O capacitismo e suas implicações na
vida da pessoa com deficiência;
A proposta da palestra é refletir sobre os impactos
sociais de uma sociedade capacitista na vida das
pessoas com deficiência, provocando a
invisibilidade e o silenciamento deste grupo, não
respeitando um dos preceitos da luta “nada sobre
nós, sem nós”.
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

03

Palestra
Tema: O direito à comunicação;
A palestra deve difundir a discussão acerca da
temática “comunicação acessível” respeitando as
diversas formas de se comunicar, tornando o
acesso à informação inclusivo às pessoas com
deficiência e demais públicos.
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

04

Palestra
Tema: Interdependência e Acessibilidade
estética;
Quais as maneiras possíveis de se ocupar os
espaços culturais? O que a presença de corpos
dissidentes é capaz de produzir e desconstruir nos
espaços artísticos e nos próprios artistas? Essa
palestra deve ser um convite a pensar sobre as
possibilidades de fruição das produções
artísticas/culturais, desenvolvendo e
implementando programas e dispositivos de

SERVIÇO 01



acessibilidade que considerem e incluam pessoas
com deficiência a partir da criação.
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

05

Palestra
Tema: Acessibilidade estrutural / arquitetônica
-  palestra sobre conforto ambiental, arquitetura e
acessibilidade arquitetônica em ambientes
culturais. Levantar as principais barreiras ao
acesso e as soluções possíveis no campo.
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

06

Mesa de debate
Tema: Acessibilidade como política
institucional
A mesa tem o intuito de compartilhar experiências
de instituições culturais de referências no país que
desenvolvem uma política de acessibilidade
realizada para e por pessoas com deficiência.
Composição: 02 (dois) convidados nacionais e
mediadores locais.
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual.

SERVIÇO 01

07

Mesa de debate
Tema: Formação e difusão: A acessibilidade
como uma premissa que envolve todos os
trabalhadores da cultura;
Este debate objetiva envolver artistas, produtores,
gestores e agentes culturais dos diversos
movimentos que lutam em prol da acessibilidade
cultural propondo traçar um percurso que levante
questões, informações e faça conexões entre o
que está sendo criado, produzido e implementado
nas diversas áreas artísticas.
Composição: 01 (um) convidado nacional, 02
(dois) convidados locais, 01 (um) mediador local.
Tempo médio de duração: 2h
Formato presencial

SERVIÇO 01

08

Mesas de debate
Tema: Educação Museal e Acessibilidade
Educadores com deficiência discutem suas
práticas de mediação em museus. Pensar como o
ato educador realiza a politicidade, e também a
poeticidade da educação, por meio da
investigação dos percursos dessas educadoras e

SERVIÇO 01



educadores em museus de arte. A possibilidade
de ação transformadora no ato de educar.
Composição : 01 (um) convidado nacional, 02
(dois) convidados locais, 01 (um) mediador local.
Tempo médio de duração: 2h
Formato presencial

09

Oficina
Tema: Acessibilidade aplicada a cultura e lazer
O objetivo é discutir e apresentar experiências
sobre acessibilidade aplicada e projetos culturais
em múltiplos formatos acessíveis.
Composição: 01 (um) convidado.
Tempo médio de duração: 3h
Formato virtual

SERVIÇO 01

10

Oficina
Tema: Criação Poética Sensorial
O objetivo da experiência é ofertar informações
básicas e fundamentais sobre a Educação
Inclusiva e, assim, qualificar profissionais que
atuem na área, familiares de pessoas com
deficiência e/ou pessoas em geral interessadas no
tema.
Composição: 01 (um) convidado.
Tempo médio de duração: 3h
Formato virtual

SERVIÇO 01

11

Oficina
Tema: Acessibilidade Cultural e o Teatro
A acessibilidade cultural nos espaços de
promoção/produção artística. Teatro para a
pessoa com deficiência, Teatro com a pessoa com
deficiência, A deficiência como estética teatral.
Conceitos e técnicas do Teatro-Educação como
metodologias de trabalho na área de
Acessibilidade Cultural. A pessoa com deficiência
(entre ser artista e ser público).
Composição: 01 (um) convidado.l
Tempo médio de duração: 3h
Formato virtual

SERVIÇO 01

12
Oficina
Tema: Acessibilidade & Moda
Apresentar técnicas de acessibilidade para
eventos ligados à moda, possibilitando
informações que ampliem o acesso.
Composição: 01 (um) convidado.
Tempo médio de duração: 3h

SERVIÇO 01



Formato presencial

13

Oficina
Tema: Tecnologias assistivas e proposições
sensoriais para o público de pessoas cegas ou
com baixa visão.

A oficina debaterá as possibilidades de recursos
para a fruição artística de pessoas cegas ou com
baixa visão, considerando a audiodescrição,
proposições sensoriais e outras experimentações
estéticas. Partindo de exemplos de ações
acessíveis em museus e espetáculos, será
proposta a reflexão sobre quais ações promovem
realmente uma qualidade de experiência para o
público com deficiência visual.
Composição: 01 (um) convidado.
Tempo médio de duração: 3h
Formato virtual

SERVIÇO 01

14
Oficina
Tema: Música, leitura e brincadeiras-
acessibilidade na infância
Quais são as barreiras que impedem que crianças
com deficiência possam brincar, ler e sentir a
música? Partindo de referências de diferentes
formas de viver a infância, experimentaremos
proposições de brincadeiras, leituras e músicas
para todas as crianças.
Composição: 01 (um) convidado.
Tempo médio de duração: 3h
Formato presencial

SERVIÇO 01

15

Painel sobre Espetáculos Acessíveis
Tema: A Libras e seu potencial performático
Convidades surdes realizam apresentações
artísticas em Libras e debatem sobre seu
potencial poético e expressivo em slams, teatro e
espetáculos musicais. (Apresentação até 10
minutos).
Composição: 05 (quatro) participantes e 01 (um)
mediador
Até 03 convidados nacionais
Tempo médio de duração: 2h30
Formato presencial

SERVIÇO 01

Painel sobre Espetáculos Acessíveis
Tema: Acessibilidade estética: a acessibilidade
como criação poética



16
Fruir e debater o processo criativo acessível.
Artistas com e sem deficiência apresentam seu
processo de criação com a realização de
pequenos vídeos/depoimentos/proposições que
serão lançados com a experiência de pensar a
acessibilidade estética. Na sequência um debate
com artistas e pessoas com deficiência que vão
fazer a mediação/provocação:

Parte 1 - 10 Artistas com e sem deficiência
apresentam cápsulas áudio visuais sobre seu
processo de criação com a realização de
pequenos vídeos/depoimentos/ proposições que
serão lançados com a experiência de pensar a
acessibilidade estética.
(10 vídeos de até 7 minutos)
O material será disponibilizado antes para os
debatedores. A produção desse conteúdo é
responsabilidade do artista/grupo e não precisa
ser inédito.

Formato virtual.

Parte 2 - Na sequência um debate presencial
transmitido sobre o conteúdo disponibilizado.
Composição: 03 (três) convidados nacionais, 03
(três) convidados locais e 01 (um)  mediador local.
Tempo médio de duração: 2h30
Formato presencial

SERVIÇO 02

17

Painel sobre Espetáculos Acessíveis
Tema: Festejos Populares acessíveis

Apresentação de experiências de acessibilidade
em Festejos Populares.
Composição: 04 (quatro) convidados nacionais e
locais.
Tempo médio de duração: 2:30h
Formato virtual

SERVIÇO 01

18

Grupos de Trabalhos da Rede de
Equipamentos
Com base na pesquisa sobre acessibilidade da
Rede de Equipamentos da Secult, os gestores e
colaboradores dos Equipamentos serão reunidos
para apreciar os resultados dessa pesquisa e
pensar como planejar e instituir a acessibilidade
de forma transversal em seus espaços. Esse

SERVIÇO 03



serviço exige reuniões preparatórias com a
Coordenação responsável e GT de Acessibilidade
Cultural, reunião de avaliação e relatório final;
Serão 03 (três)  grupos de trabalho.
Composição: 01 (um) mediador nacional e 01
(um) mediador local da SECULT para cada GT
Formato presencial
Tempo médio de duração de cada GT: 2h30

Temas:
GT 1 - Encontro focado em acessibilidade para os
Museus
GT 2 - Encontro focado em acessibilidade para
Bibliotecas
GT 3 - Encontro focado em acessibilidade para
Centros Culturais e Teatros.

Obs 1: As ações e as sugestões de temas poderão ser alteradas em comum acordo com o comitê
gestor do Seminário de Acessibilidade composto pelo Grupo de Trabalho de Acessibilidade Cultural,
Coordenadoria de Artes e Cidadania Cultural/CODAC, e a instituição selecionada para execução.

QUADRO DESCRITIVO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO
ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO REFERENTE AO III SEMINÁRIO CULTURA DO ACESSO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

1.

Serviços de organização e produção-executiva,
Serviços de organização e produção-executiva, prevendo
o planejamento, execução e pós-produção.
Acompanhamento de todos os procedimentos, materiais e
serviços que são necessários para a realização da ação,
incluindo programação, logística, divulgação e técnica
para ações presenciais e virtuais. Gerenciamento de
aplicativos e softwares para gestão de salas e espaços
virtuais, formulários e certificados O escopo do serviço
compreende também a assessoria direta à a
Coordenadoria de Artes e Cidadania Cultural (CODAC).
Disponibilização de profissionais qualificados para
execução dos serviços de coordenação de produção,
produção das atividades formativas virtuais, assistentes de
produção, e assistentes de salas virtuais, pelo período de
até 04 (quatro)  meses.

UNIDADE

1

2.
Serviços de consultoria em acessibilidade cultural
para elaboração do plano de acessibilidade,
acompanhamento e execução dos serviços das atividades
do Seminário orientando equipe e profissionais que

UNIDADE
01



prestarão serviço no evento, com experiência em eventos
similares.

3. Serviços de intérpretes de libras, sendo:
05 Palestras x 02 h x 02 intérpretes
06 Oficinas x 03 h  x 02 intérpretes
03 Mesas x 2,5h x 02 intérpretes
03 Paineis x 2,5h x intérpretes
Cerimoniais e peças preparatórias - 6hs x 02 intérpretes
Peças audiovisuais- 01 unid x 5min + 03 vídeos de 3
min.

UNIDADE

01

4. Serviço de audiodescrição para 01 vídeo x 5min + 03
vídeos de 3  min.

UNIDADE 01

6. Serviço de streaming da programação - Contratação de
serviço de transmissão de conteúdos de audiovisual em
tempo real ou gravadas por meio de aplicativos na
internet, e transmissão ao vivo presencial via streaming,
compartilhando conteúdo e interagindo com uma grande
quantidade de pessoas.

UNIDADE
01

7. Hospedagem - incluso alimentação, Hotel Categoria 03
estrelas – Apartamento Single: Diária com café da manhã,
almoço, jantar e taxas de serviços.

UNIDADE 35

8. Locação de veículo - Locação de carro com adaptação e
que proporcione comodidade para atender pessoas com
deficiência física, tipo executivo, 2.0, sedan, com
ar-condicionado, motorista, combustível e seguro incluso.
Modelo do ano – 2018 (mínimo), o período de horas da
diária será de 10h.

UNIDADE 06

9. Locação de Vans - Locação de veículo tipo van, 16
lugares, com adaptação e que proporcione comodidade
para atender pessoas com deficiência física. Veículo em
bom estado, com ar-condicionado, motorista, combustível
e seguro incluso, modelo do ano – 2018 (mínimo), o
período da diária será de 10h.

UNIDADE 04

10. Passagens aéreas - trechos: nacionais, ida e volta
SAO/FOR/SAO; SSA/FOR/SSA; REC/FOR/REC;
RIO/FOR/RIO; SLZ/FOR/SLZ; BHZ/FOR/BHZ , voos
diretos.
Os trechos poderão ser alterados.

UNIDADE 15



Contratação de serviços de apoio técnico (02), para
suporte nas atividades presenciais por quatro dias,
prevendo a testagem dos equipamentos.(04 dias)

UNIDADE
02

REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO III SEMINÁRIO CULTURA
DO ACESSO

1
Serviço de criação da identidade visual e finalização
das peças da ação para online e offline, com cronograma
de ação apresentado e validado junto à coordenadoria
responsável (CODAC).

UNIDADE
1

2
Contratação de serviços de comunicação envolvendo
Serviço de Divulgação e mídias sociais, assessoria de
imprensa, geração de conteúdo especializado para site,
redes sociais e demais plataformas necessárias,
acompanhamento dos serviços de criação e finalização
das peças, da produção gráfica e da mídia pelo período de
02 (dois) meses, que deverá ter profissional em campo
acompanhando as ações em tempo real. É importante que
a comunicação esteja alinhada às boas práticas da
Acessibilidade Cultural, bem como da linguagem simples.

UNIDADE
1

3 Contratação Serviço de Cobertura Fotográfica com
máquina digital profissional para cobertura diária da
programação. O serviço contratado deverá apresentar e
validar um plano de trabalho junto à coordenação de
comunicação da SECULT. O material de fotografia será
entregue em DVD personalizado e organizado por
programação diária, com todas as fotos em alta resolução
e disponibilização de 10 a 15 fotos diárias para divulgação
durante o evento.

UNIDADE 1

4 Criação e manutenção do site-Desenvolvimento de site
com conteúdos que atendam a demanda do evento e
manutenção do site durante o período de 1 ano.

UNIDADE 1

5 Contratação de serviços de captação audiovisual e
edição de vídeos da cobertura do evento contemplando
atividades virtuais e presenciais quando houver. Captação
de imagens envolve entrevistas com participantes e
responsáveis pelo projeto. A edição final deverá
contemplar cenas das atividades virtuais e presenciais tais
como palestras, mesas de debate, oficinas e
apresentações artísticas com total de 1 (hum ) vídeo de
até 5 min e 3 (três) vídeos de até 3 (três) min em formato
FULLHD com qualidade para exibição e publicação em

UNIDADE
1



plataformas digitais do evento. Inclusão de conteúdos
acessíveis quando necessário, como janela de LIBRAS,
legendas informativas e audiodescrição.

6 Confecção de camisas, na malha fio 30, penteada, cor,
impressão em policromia frente e costa;

UNIDADE 200

7 Impressão de banner com estrutura para fundo de palco
(5 X 3m) UNIDADE 01

8 Confecção de placas em braile para acessibilização dos
espaço, tamanho A3  ; UNIDADE 20

SERVIÇOS GERAIS

1 Fornecimento de Totens com Álcool Gel UNIDADE 04

2 Fornecimento de máscaras UNIDADE 150

DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS PARA A PROGRAMAÇÃO

ARTÍSTICA E FORMATIVA PELA SECULT PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS.

1 Equipamentos de Iluminação cênica de pequeno porte ,

com duração de 08 horas.

UNIDADE 04

2 Equipamento de sonorização de pequeno porte com
duração de 08 horas.

UNIDADE 04

3.2. Percursos das Relações Étnico-Raciais

Nos últimos tempos tem sido notória, tanto no âmbito público quanto no privado, a

urgência de discutir temas como o racismo estrutural e institucional. Este debate tem sido

uma demanda interna da SECULT e da sociedade civil e, para tanto, faz-se necessário

referenciar a postura da secretaria, suas programações, curadorias, seleções, entre outras

ações. A SECULT, juntamente com os comitês gestores das culturas étnicas, construiu uma

abordagem de formação a partir do seu público interno e do público externo.

3.2.1 Aulas Magnas



Para dar início a este processo formativo, foram propostas a realização de 03 (três)

aulas magnas acerca de temas que apresentam questões primordiais sobre combate ao

racismo estrutural e institucional, pensamento afro referenciado e as relações étnico-raciais

e sua dimensão sobre os fazeres e saberes culturais.

Estas aulas magnas incluem a formação em relações étnico-raciais como eixo dos

Percursos (In)Formativos, considerando o caráter estrutural das questões raciais no Brasil,

sendo o racismo um elemento que integra a organização econômica e política da

sociedade, fornecendo o sentido, a lógica e a tecnologia para as formas de desigualdade

(ALMEIDA, 2018). Como tal permeia as relações e condutas individuais e coletivas,

evidenciando que o seu enfrentamento requer uma dimensão educativa, bem como o

fortalecimento das políticas culturais e de promoção da igualdade racial.

Este percurso visa promover a agenda estadual de atividades, diálogos e debates

sobre a importância das políticas afirmativas, combate ao racismo institucional e estrutural,

luta antirracista pela via da cultura, envolvendo atores na esfera estadual do governo e

sociedade civil.

Seu público-alvo deve ser os servidores da Secretaria da Cultura, gestores e

servidores municipais, artistas e produtores culturais, gestores e técnicos dos

equipamentos, colaboradores do IDM, conselheiros do CEPC e COEPA, representantes dos

comitês gestores – culturas indígenas e afro-brasileiras, grupos étnicos, gestores e técnicos

de áreas da promoção da igualdade racial, sociedade civil, mestres e mestras, artistas de

diversas linguagens artísticas, dentre outros.

Metodologicamente, estas aulas devem adotar as estratégias da ERER – Educação

para as Relações Étnico-raciais, com prévia distribuição de textos teóricos para reflexão

crítica. As ações podem ser realizadas de forma presencial ou por meio de webconferência,

conforme condições. Cada aula magna deverá ter, no mínimo, a duração de 02 (duas) horas

e poderá contar com convidados de renome nacional. Essas atividades serão coordenadas

pelos comitês gestores das culturas étnicas vinculados a Secult, junto com OSC

selecionada.



QUADRO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES (PRODUTOS)

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

1 Aula Magna

Tema 1: Relações étnico-raciais e sua
dimensão sobre os fazeres e saberes
culturais.

Composição: 01 (um) convidado nacional e
01 (um) mediador;

Tempo médio de duração: 2h

Formato virtual

SERVIÇO 01

2. Aula Magna

Tema 2: Racismo estrutural e institucional:
contextualização e os desafios no campo da
cultura.

Composição: 01 (um) convidado nacional e
01 (um) mediador;

Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

3. Aula Magna

Tema 3: Pensamento afrorreferenciado:
dimensão cultural dos fazeres e saberes
culturais no Ceará.

Composição: 01 (um) convidado nacional e
01 (um) mediador;

Tempo médio de duração: 2h

Formato virtual

SERVIÇO 01

Espetáculos temáticos:



01 Cada aula magna será antecedida por 02
espetáculos em formato audiovisual com
duração de até 15 minutos cada. A
produção desse conteúdo é
responsabilidade do artista/grupo e não
precisa ser inédito.

Formato virtual

SERVIÇO 06

Obs.:

Perfil do convidado(a): Ter conhecimento teórico-vivencial em âmbito nacional e local no campo do

pensamento  afrorreferenciado, ter reconhecimento e expertise e/ou pesquisa na área temática.

Perfil do mediador(a): possuir vivência no campo da cultura afrodescente, ter expertise e/ou
pesquisa na área temática.

QUADRO DESCRITIVO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO
ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO REFERENTE AOS PERCURSOS DAS RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS.

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE

1. Curadoria - serviço de curadoria para indicação
dos espetáculos. Essa curadoria será convidada
em acordo com a COPAM.

UNIDADE 01

2.

Serviços de organização e produção-executiva,
Serviços de organização e produção-executiva,
prevendo o planejamento, execução e
pós-produção. Acompanhamento de todos os
procedimentos, materiais e serviços que são
necessários para a realização da ação, incluindo
programação, divulgação e técnica para ações
virtuais. Gerenciamento de aplicativos e softwares
para gestão de salas virtuais, formulários e
certificados. O escopo do serviço compreende
também a assessoria direta à Coordenadoria do
Patrimônio Cultural e Memória em todos os
processos que dizem respeito aos Percursos das
Relações Étnico-Raciais.Disponibilizando

UNIDADE 01



profissionais qualificados para execução dos
serviços de coordenação de produção, assistentes
de salas virtuais para palestras, pelo período de
até 02 (dois)  meses.

3.
Serviços de intérpretes de libras:
03 Palestras x 02 h x 02 intérpretes ;
06 vídeos de até 15 minutos;
01 vídeo de 5 minutos sobre evento; UNIDADE 01

4.
Contratação serviços de áudio descrição:
01 vídeo de 5 minutos sobre evento UNIDADE 01

REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AOS PERCURSOS DAS
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS.

1.

Serviço de arte e finalização das peças da ação para o
ambiente online e offline, com cronograma de ação
apresentado e validado junto à coordenadoria
responsável (COPAM).

Referência: Identidade visual da campanha CEARÁ
SEM RACISMO já existente.

UNIDADE 01

2.

Contratação de serviços de comunicação
envolvendo serviço de divulgação e mídias sociais,
assessoria de imprensa, redes sociais e demais
plataformas necessárias. É importante que a
comunicação esteja alinhada às boas práticas da
Acessibilidade Cultural, bem como da linguagem
simples. O plano de ação deverá ser apresentado e
validado junto à coordenadoria responsável (COPAM).

UNIDADE 01

3.

Contratação de serviços de captação audiovisual
e edição de vídeo final da cobertura do evento
contemplando atividades virtuais (palestras e
apresentações artísticas) e captação de imagens
envolvendo entrevistas com participantes. A edição
final deverá ter total de 1 (um ) vídeo de até 5 min
em formato FULLHD com qualidade para exibição e
publicação em plataformas digitais do evento.Inclusão
de conteúdos acessíveis quando necessário, como

UNIDADE 01



janela de LIBRAS, legendas informativas e
audiodescrição.

3.3. I Colóquio Arte, Cultura e Pensamento

3.3.1 Formação Artística como objeto de políticas públicas: pensar a formação
em arte para além das epistemologias e políticas vigentes.

O campo das artes é atravessado pelos saberes e fazeres de uma grande número

de agentes, incluindo artistas, pesquisadores, professores, técnicos, produtores, gestores,

entre outros. Toda a produção simbólica gerada nesse campo, por sua vez, configura-se a

partir de uma rede multidimensional que na economia da cultura convencionou-se chamar

de “cadeia produtiva” das artes. Esta cadeia abrange, por exemplo, a formação dos

agentes, a criação artística, a produção e também a circulação e difusão de bens

simbólicos. Na base desse circuito, agindo como elemento fundante, capaz de proporcionar

o instrumental necessário à consistência da ação dos agentes, figura o elo da formação.

Interessa-nos aqui discutir essa dimensão específica da ação do Estado: a formação

artística como objeto de política pública.

Sabemos que, além de marcos legais específicos, contamos hoje no Brasil com uma

ampla reflexão e produção acadêmica voltada para o ensino das artes no âmbito do ensino

formal, do nível básico ao superior. O mesmo, no entanto, não se pode dizer das formações

de caráter não formal, ou seja, aquelas que acontecem fora do contexto das redes de

ensino formal. No que tange a essa esfera, parece-nos imperativo avançar no processo de

discussão acerca da natureza, do propósito e da importância dessas formações no bojo das

políticas para as artes.

Nas últimas três décadas, o Ceará vem se destacando pela implementação de

distintas iniciativas públicas voltadas para a formação em arte e cultura, boa parte das quais

originou-se a partir da iniciativa de gestores que estavam à frente das pastas de cultura.

Tais iniciativas, entretanto, com frequência foram concebidas sem estarem inseridas no

escopo de uma política de formação mais ampla, pensada de forma sistêmica. Em outras

palavras, poderíamos dizer que diversas ações de formação se anteciparam à concepção e

implementação da política pública de formação do Estado. Algumas tiveram uma existência



breve, configurando-se sobretudo como políticas de gestão, outras perduram até hoje,

transcendendo gestões sucessivas e começando a consolidar-se como política de Estado.

As instituições de formação são portadoras, desenvolvedoras e transmissoras de

saberes e fazeres, de um legado consolidado e legitimado pelo campo das artes. Trata-se

da transmissão de uma episteme que se configura, a um só tempo, como elemento

estruturado e estruturante, produto e produtora da criação simbólica do campo e de várias

operações a ela imanentes. Ao mesmo tempo, essas entidades devem estar em contato e

troca constante com o campo para que sua ação faça sentido no âmbito de uma política.

Constitui-se, assim, um processo no qual tais contextos afetam-se mutuamente, gerando

dinâmicas transformadoras, tanto para o campo como para a escola. Sabemos, entretanto,

que as instituições formativas, mesmo as de arte e cultura, com frequência, são

organizações pesadas, com hábitos cristalizados e, como bem ilustrou Pierre Bourdieu

(1970), mais afeitas à reprodução e perpetuação das estruturas de poder do que da

transformação destas.

Parece-nos, portanto, de fundamental importância pensar a formação artística como

objeto de políticas públicas a partir de algumas perguntas, entre tantas possíveis, que se

fazem necessárias. Ensinar para que? Ensinar o quê? Ensinar a quem? Em diálogo com

tais questões, podemos formular algumas outras: Como tornar as formações mais

permeáveis às manifestações culturais emergentes e/ou provenientes de tradições culturais

relevantes historicamente silenciadas? Como levar em conta, na formulação dessas

formações, agentes historicamente excluídos do acesso aos processos decisórios das

políticas públicas? Como possibilitar a descentralização das ações de formação, quase

sempre concentradas nas capitais? Como favorecer que as instituições de formação sejam

atravessadas por perspectivas de pensamento mais pluriepistêmicas e decoloniais?

Baseados nos questionamentos supramencionados, propomos a realização dessa

edição dos Colóquios Arte, Cultura e Pensamento, intitulada Formação Artística como
Objeto de Políticas Públicas: pensar a formação em arte para além das
epistemologias e políticas vigentes.

Com o intuito de desenvolver esse debate numa perspectiva multifocal,

contemplando várias de suas dimensões, a sugestão é dividir a discussão em alguns

possíveis eixos temáticos, a saber:

Eixo 1 - Formação artística como política pública;



Eixo 2 - Formação artística, capital cultural e campo das artes;

Eixo 3 - Formação artística e diversidade;

Eixo 4 - Formação artística, territórios e itinerários.

Estes eixos se desmembram em 12 (doze) palestras que devem ter no mínimo 01

hora e meia cada. O Colóquio pode ser dividido em 06 (seis) dias de encontros, cada um

contando com a realização de duas palestras.

O Colóquio terá formato virtual, facilitando a participação de convidados de outros

estados e municípios. Além dos convidados, o Colóquio deve contar com uma estrutura de

mediadores e equipe técnica para sua realização.

A programação do Colóquio será realizada em parceria com a Coordenadoria de

Conhecimento e Formação da SECULT.

3.3.2 Publicação de e-Book e Livro impresso

Como resultado do Ciclo de Colóquios, deverá ser publicado um livro em formato de

e-Book e também com exemplares impressos, composto pelos textos apresentados nas

palestras do Ciclo de Colóquios "Formação Artística como objeto de políticas públicas:

pensar a formação em arte para além das epistemologias e políticas vigentes." Cada

convidado deverá disponibilizar um texto para compor esta publicação.

No quadro abaixo segue o detalhamento das atividades (produtos) a serem

entregues em cada uma das ações e as sugestões de temas, que poderão ser alterados

em comum acordo com os grupos de trabalhos específicos e a SECULT:

QUADRO  DESCRITIVO DAS ATIVIDADES (PRODUTOS)

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE

01

Palestra
Tema: Formação artística como direito
Partindo-se do princípio de que a cultura é um
direito e de que esse direito não se resume ao
acesso à fruição dos bens simbólicos, mas
também à produção simbólica, essa palestra se
propõe a discutir a formação artística como um
direito, posto que se trata de uma via de acesso à
produção de bens simbólicos.

SERVIÇO 01



Composição: 01 (um) palestrante convidado e 01
(um) mediador
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

02

Palestra
Tema: Formação em artes no âmbito das
políticas culturais do Ceará
Essa palestra deve propor uma análise crítica da
trajetória das políticas públicas da Secult
direcionadas para a formação artística no estado
do Ceará.

Composição: 01 (um) palestrante convidado e 01
(um) mediador
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

03

Palestra
Tema: Arte, formação e institucionalidade:
política de gestão, política de Estado
Essa palestra propõe uma reflexão sobre aspectos
institucionais relativos às iniciativas públicas
voltadas para a formação em arte e cultura, tendo
como foco principal a inexistência de marcos
legais que assegurem a continuidade e
estabilidade dessas políticas para além das
gestões que as instituem, acarretando, com
frequência, a efemeridade das mesmas.

Composição: 01 (um) palestrante convidado e 01
(um) mediador
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

04

Palestra
Tema: Arte e formação: por quê, o quê e a
quem ensinar?
A proposta dessa palestra é discutir objetivos,
conteúdos e público prioritário das iniciativas
públicas de formação em arte. Propõe-se que
essa reflexão dialogue com questões levantadas
pelo pensamento decolonial, pela emergência de
agentes culturais periféricos, pela necessidade de
inclusão sociocultural, pelas disputas discursivas
que atravessam o campo epistemológico das artes
na contemporaneidade, sobretudo nos países que
são ex-colônias.

SERVIÇO 01



Composição: 01 (um) palestrante convidado e 01
(um) mediador
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

05

Palestra
Tema: Formação, capital cultural e campo das
artes
Partindo do princípio de que as formações
artísticas são espaços privilegiados para a
construção, junto aos alunos, de capitais
específicas do campo das artes, a proposta dessa
palestra é discutir relações e tensões que se
estabelecem entre as formações artísticas e o
campo da criação/produção. Como pensar, no
contexto das formações, o desenvolvimento de
capitais que promovam, junto aos alunos, sua
capacidade de inserção crítica e transformadora
no mercado/campo das artes? Como favorecer
dinâmicas em que as instâncias de formação e de
criação/produção artística do campo se afetem
mutuamente, retroalimentando os processos do
campo como um todo?

Composição: 01 (um) palestrante convidado e 01
(um) mediador
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

06

Palestra
Tema: Formação artística, mercado e
sustentabilidade
De forma geral, um dos grandes desafios do
campo das artes é a sustentabilidade. Essa
palestra propõe-se a discutir como as formações
artísticas podem favorecer não só a inserção no
mercado das artes, mas também, para além da
dependência dos subsídios estatais, a capacidade
dos artistas de gerar novas condições de
possibilidade para sua atuação profissional.

Composição: 01 (um) palestrante convidado e 01
(um) mediador
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

Palestra



07

Tema: Políticas de formação artística e as
questões étnico-raciais
A proposta dessa palestra é discutir a
transversalidade das questões étnico-raciais nas
concepções curriculares e práticas pedagógicas
no âmbito das iniciativas públicas de formação em
arte e cultura.

Composição: 01 (um) palestrante convidado e 01
(um) mediador
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

08

Palestra
Tema: Políticas de formação artística e as
questões de gênero e diversidade
A proposta dessa palestra é discutir a
transversalidade das questões de gênero e
diversidade nas concepções curriculares e
práticas pedagógicas no âmbito das iniciativas
públicas de formação em arte e cultura.

Composição: 01 (um) palestrante convidado e 01
(um) mediador
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

09

Palestra
Tema: Políticas de formação artística e
promoção da acessibilidade
A proposta dessa palestra é discutir a
transversalidade da promoção da acessibilidade
nas concepções curriculares e práticas
pedagógicas no âmbito das iniciativas públicas de
formação em arte e cultura.

Composição: 01 (um) palestrante convidado e 01
(um) mediador
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

10

Palestra
Tema: Formação em rede e itinerários
formativos nas artes
A proposta dessa palestra é discutir como as
iniciativas públicas de formação em arte podem
ser pensadas e implementadas na perspectiva da
atuação em rede e da geração de sinergia com
outras instituições análogas, possibilitando a

SERVIÇO 01



criação de itinerários formativos para as diversas
linguagens artísticas.

Composição: 01 (um) palestrante convidado e 01
(um) mediador
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

11

Palestra
Tema: Formação artística, territórios e
descentralização
O objetivo dessa palestra é discutir e propor
estratégias que possibilitem a descentralização
das iniciativas públicas de formação artística,
permitindo uma maior capilarização destas nas
diversas macrorregiões do estado.

Composição: 01 (um) palestrante convidado e 01
(um) mediador
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

12
Palestra
Tema: Formação artística, culturas tradicionais
populares e ancestralidade
Essa palestra propõe-se a discutir sobre o lugar
das culturas tradicionais populares e ancestrais no
âmbito das formações artísticas da atualidade,
sobretudo no contexto dos processos formativos
que têm como referência as culturas urbanas
contemporâneas.

Composição: 01 (um) palestrante convidado e 01
(um) mediador
Tempo médio de duração: 2h
Formato virtual

SERVIÇO 01

13 Publicação de e-book com textos das palestras
do Colóquio

SERVIÇO 01

14 Publicação de livro impresso com textos das
palestras do Colóquio

UNIDADE 1000

QUADRO DESCRITIVO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO ORGANIZAÇÃO E
PRODUÇÃO REFERENTE AO I COLÓQUIO ARTE, CULTURA E PENSAMENTO



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

1.

Serviços de organização e produção-executiva,
prevendo o planejamento, produção e acompanhamento
de todos os procedimentos, materiais e serviços que são
necessários para a realização da ação, incluindo
programação, divulgação, entrega de relatório de
execução. O escopo do serviço compreende também a
assessoria direta à Coordenadoria de Conhecimento e
Formação (CCFOR). Disponibilização de profissionais
qualificados para execução dos serviços de coordenação
de produção, produção, assistentes de produção e
assistentes de salas virtuais pelo período de 03 (três)
meses.

SERVIÇO 1

2. Serviços de intérpretes de libras:
12 Palestras - 02 hs X 02 intérpretes
01 Cerimonial e peças preparatórias - 3hs x 01 intérprete
01 vídeo de 15 minutos
01 vídeo de 07 minutos

SERVIÇO 1

Contratação serviços de áudio descrição para
01 vídeo de 15 minutos
01 vídeo de 07 minutos

SERVIÇO 1

3.
Contratação de serviços de audiovisual, captação e
edição de vídeo contemplando material já gravado e
captação de novas imagens envolvendo entrevistas com
participantes de maneira virtual ou presencial. A edição
final deverá contemplar em formato FULLHD com
qualidade para exibição e publicação em plataformas
digitais. Inclusão de conteúdos acessíveis quando
necessário, como janela de LIBRAS, legendas
informativas e audiodescrição. Duração do vídeo de 15
(quinze) minutos

SERVIÇO
1

Contratação de serviços de audiovisual, captação e
edição de vídeo contemplando material já gravado e
captação de novas imagens envolvendo entrevistas com
participantes de maneira virtual ou presencial. A edição
final deverá contemplar em formato FULLHD com
qualidade para exibição e publicação em plataformas
digitais. Inclusão de conteúdos acessíveis quando
necessário, como janela de LIBRAS, legendas
informativas e audiodescrição. O vídeo com duração de 07
(sete) minutos.



4 Contratação de serviços de cerimonialista , que deverá
realizar abertura e encerramento das atividades de todo o
evento. SERVIÇO

1

REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO I COLÓQUIO ARTE,
CULTURA E PENSAMENTO

1.

Serviço de arte e finalização das peças da ação para o
ambiente online e offline, com cronograma de ação
apresentado e validado junto à coordenadoria
responsável.

UNIDADE 01

2.

Contratação de serviços de comunicação envolvendo
serviço de divulgação e mídias sociais, assessoria de
imprensa, redes sociais e demais plataformas
necessárias, acompanhamento dos serviços de criação e
finalização das peças, da produção gráfica e da mídia pelo
período de 02 (dois) meses. É importante que a
comunicação esteja alinhada às boas práticas da
Acessibilidade Cultural, bem como da linguagem simples.

UNIDADE 01

3. Produção editorial do livro:
Contato com os palestrantes para orientação quanto ao
formato e entrega dos textos a serem publicados
Organização do processo de revisão dos textos
Organização da produção gráfica do livro
Interlocução junto à editora Eduece para publicação do
livro
Interlocução junto à gráfica para a impressão do livro
Solicitação do ISBN da publicação

UNIDADE 01

4.
Produção gráfica do livro:
Design gráfico para criação da arte e finalização do livro,
incluindo o projeto gráfico da capa e miolo
Diagramação de capa e miolo
Tratamento de imagens para capa e miolo
Provas em PDF para revisão de texto (1ª e 2ª prova)
Emenda de provas
Entrega de PDF web (e-book)
Fechamento de arquivos eletrônicos para impressão

UNIDADE 01

5.
Serviço de impressão de 1000 exemplares do livro
tendo como referência os seguintes parâmetros:
Formato: 16 x 23 cm
Número de páginas: 208 aprox.
Miolo: papel offset 90gr, 1 x 1 cor
Capa: papel supremo 250gr, 4 x 1 cor, com orelha
Capa aberta: 47x23cm, 4x1 cores, Tinta Escala em Cartão
Supremo 250g. Saida em CTP.

UNIDADE 1.000



Miolo: 208 pgs, 16x23cm, 1 cor, Tinta uma cor em Off-set
90g. Saida em CTP.
Lombada:13mm, Hot melt, Dobrado, Costurado,
Corte/Vinco, Laminação Fosca.

4. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS

As atividades a seguir devem estar previstas na proposta apresentada pelas entidades, dentre outras

que estas julgarem necessárias para a realização dos Percursos (In)Formativos:

a) Planejamento, produção e acompanhamento de todas as atividades que compõem os Percursos

(In)Formativos, em parceria com a Secult;

b) Execução de um plano de comunicação para divulgação das ações;

c) Seleção de equipe técnica e contratação de serviços para realização dos Percursos;

d) Planejar e executar processo de inscrição e seleção de participantes quando necessário;

e) Garantir os pagamentos de cachês para artistas e convidados, bem como pagamento para

prestadores de serviços diversos que se fizerem necessários;

f) Garantir aquisição/locação de materiais, insumos, equipamentos e serviços necessários para a

realização das formações e eventos;

g) Monitorar e avaliar as ações, realizando registros por meio de frequências dos participantes, de

imagens, de relato e demais meios que se fizerem necessários;

h) Elaboração de relatório final, com registro e avaliação quantitativa e qualitativa das etapas de

execução dos Percursos, bem como seus resultados, anexando comprovações, para apresentar à

Secult.

5. DAS AÇÕES E DOS VALORES DE REFERÊNCIA

As propostas apresentadas por meio de Plano de Trabalho (Anexo III) deverão observar as

seguintes categorias e valores mínimos de referência na consecução de suas atividades para os

serviços abaixo descritos, quando necessários:

Percursos de Acessibilidade

a) Palestras de abertura e encerramento (unidade) - entre R$ 2.000,00 e R$ 8.000,00

b) Palestras-  (unidade) - R$ 2.500,00



c) Painelistas (unidade) - R$ 2.000,00

d) Coordenação de GT especiais  (unidade) - R$ 3.500,00

e) Oficineiros (unidade) -  R$ 1.500,00

f) Mediador  (unidade)- R$ 1.500,00

g) Cachê para apresentações de até 07 (sete) minutos (vídeos/painel)- R$ 3.500,00 (unidade),

mínimo de 10 (dez) cachês.

h) Cache para 05 (cinco) apresentações presenciais (painel )-  até  R$ 3.500,00(unidade),

Percursos das Relações Étnico-raciais
a) Cachê para aulas magnas (unidade) R$ 6.000,00

b) Cachê  para apresentações artísticas em vídeo/  Percursos Étnico Racial - R$ 2.500,00

c) Mediador - R$ 1.500,00

Percursos I Colóquio Arte, Cultura e Pensamento
a) Palestrantes (unidade) - R$ 2.500,00

b) Mediadores (unidade) - R$ 1.500,00

6.  CALENDÁRIO - PLANO DE AÇÃO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

INÍCIO DA EXECUÇÃO FIM DA EXECUÇÃO

Novembro de 2021 Março de 2022

● O calendário poderá ser prorrogado de acordo com as especificidades das ações propostas.


